
 

 

 

 

 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA ALTERNATIVA 
CIUTADANA DE DOSRIUS A L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB L'OBJECTIU 
D'INSTAR A L'EQUIP DE GOVERN (PSC-PP) QUE RETIRI EL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE TRES PISTES DE PÀDEL A CAN MASSUET 
 
De conformitat amb l'article 97,3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual  s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, el  grup municipal de La Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius presenta 
aquesta moció  en base  als motius següents: 
 

 
 

1. Atès que la situació econòmica actual, tant a nivell general com local plateja la necessitat 
de fer una reflexió important sobre les inversions que es realitzen en el municipi 

 
2. Atès que no hi ha demanada justificada per realitzar tres pistes de pàdel, no hi ha un 

estudi de viabilitat que el recolzi i, a més, hi ha una manca de inversions en qüestions 
que són molt més urgents. 

 
3. Tenint en compte que és un equipament elitista, amb pocs practicants i totalment aliè a la 

tradició esportiva del nostre municipi. 
 

4. Atès que els equipaments municipals existents tenen un important dèficit de 
manteniment. 

 
5. Atès que el pla d'equipaments esportius de Dosrius realitzat l'any 2008 no contemplava la 

necessitat de construir aquest equipament. 
 
6. Atès que La Plataforma Alternativa ciutadana hem recollit 865 signatures demanant la 

retirada del projecte de les tres pistes de pàdel a Can Massuet 
 

7. Atès que la consulta promoguda per La Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius, 
sobre la inversions més prioritàries donen el següent resultat: 

 
El 29,7% voldrien que s'arrangessin i milloressin els parcs infantils municipals 
El 21,4% voldria que s'instal·lés la gespa del camp de futbol 
El  15,8% voldria que s'arrangés in espai municipal per tal de fer-hi una sala polivalent. 
El 13,2% preferiria que s'arreglés la piscina municipal de Can Massuet 
La resta d'enquestats proposen altres inversions com: 
 -Arranjar els carrers 
 -Millorar les instal·lacions esportives actuals 

-Intervertir en suports socials 



 

 

 

 

-Construir una biblioteca  
 

El Ple de la corporació, a proposta del grup municipal de La Plataforma Alternativa 
Ciutadana  de Dosrius, prengui els següents ACORDS:  

 

1. Retirar el projecte de construcció de tres Pistes de pàdel a Can Massuet 

 

2. Crear una comissió d'estudi d'inversions del municipi que comprenguin tots els 
grups municipals i que determini una proposta de prioritats a l'hora de realitzar 
inversions en el municipi, així mateix aquesta comissió plantejaria diverses opcions 
d'inversió. 

 

3. Iniciar un procés de consulta popular per tal d'escollir les inversions a realitzar entre 
les proposades per la comissió municipal d'inversions. 

 

 


